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4.7.2016 A8-0223/1 

Tarkistus  1 

Jeppe Kofod 

S&D-ryhmän puolesta 

Michael Theurer 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

T. huomauttaa, että eräät veroalueet ovat 

aktiivisesti mukana suunnittelemassa 

monikansallisten yritysten aggressiivisia 

verokäytäntöjä, joiden tuloksena yritykset 

voivat hyödyntää tilaisuudet 

veronkiertoon; toteaa, että nämä 

veroalueet ovat sitoutuneet vaihtamaan 

automaattisesti verotietoja muiden maiden 

kanssa, mutta joillakin veroalueilla 

lakisääteinen tai tosiasiallinen 

yhteisöveroaste on lähellä nollaa tai nolla; 

huomauttaa, että osa näistä veroalueista 

on useiden jäsenvaltioiden mustalla 

listalla; toteaa, että yritysverotuksen 

käytännesääntötyöryhmä on arvioinut 

joidenkin veroalueiden erityisiä 

verojärjestelyjä, mikä on johtanut 

uudistuksiin näissä maissa; 

T. huomauttaa, että eräät erityiset 

veroalueet ovat aktiivisesti mukana 

suunnittelemassa monikansallisten 

yritysten puolesta aggressiivisia 

verokäytäntöjä, joiden tuloksena yritykset 

kiertävät veron; toteaa, että joillakin 

veroalueilla yhteisöveroaste on lähellä 

nollaa tai nolla; ottaa huomioon, että eri 

verojärjestelmien monimutkaisuus 

heikentää avoimuutta, mistä on haittaa 

maailmanlaajuisesti; 

Or. en 
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2.5.2016 A8-0223/2 

Tarkistus  2 

Jeppe Kofod 

S&D-ryhmän puolesta 

Michael Theurer 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. katsoo, että hallinnollista yhteistyötä 

koskeva direktiivi, johon on peräkkäin 

tehty kaksi tapauskohtaista, veropäätösten 

automaattista vaihtamista ja maakohtaista 

raportointia koskevaa muutosta, olisi nyt 

tarkistettava kokonaisuudessaan, erityisesti 

tietojenvaihdon periaatteesta 

myönnettävien nykyisten poikkeusten 

vähentämiseksi ja lopulta niiden 

poistamiseksi mutta myös muista syistä; 

5. katsoo, että hallinnollista yhteistyötä 

koskeva direktiivi, johon on peräkkäin 

tehty monta tapauskohtaista, veropäätösten 

automaattista vaihtamista ja maakohtaista 

raportointia koskevaa muutosta, olisi nyt 

laadittava uudelleen kokonaisuudessaan, 

erityisesti tietojenvaihdon periaatteesta 

myönnettävien nykyisten poikkeusten 

vähentämiseksi ja lopulta niiden 

poistamiseksi mutta myös muista syistä; 

Or. en 
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2.5.2016 A8-0223/3 

Tarkistus  3 

Jeppe Kofod 

S&D-ryhmän puolesta 

Michael Theurer 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. kehottaa luomaan maailmanlaajuisen 

omaisuusrekisterin, joka kattaisi 

yksityishenkilöiden, yritysten ja kaikkien 

yhteisöjen, kuten trustien ja säätiöiden, 

kaiken omaisuuden ja johon 

veroviranomaisilla olisi täysimääräinen 

pääsy, ja sisällyttämään siihen 

asianmukaiset takeet tietojen 

luottamuksellisuuden suojaamiseksi; 

78. pyytää tutkimaan sellaisen 

maailmanlaajuisen rekisterin 

toteutettavuuden, joka kattaisi 

yksityishenkilöiden, yritysten ja kaikkien 

yhteisöjen, kuten trustien ja säätiöiden, 

kaiken rahoitusomaisuuden ja johon 

veroviranomaisilla olisi täysimääräinen 

pääsy, ja sisällyttämään siihen 

asianmukaiset takeet tietojen 

luottamuksellisuuden suojaamiseksi; 

Or. en 

 

 


